
YRKESFÖRARE
Specialinriktningar



2 3

I Sverige finns över 115 000 lastbilsförare som 
levererar 100 000-tals ton gods av alla slag 
varje dag över hela landet. Det är ett yrke med 

stor variation och det är sällan den ena dagen är lik den 
andra. Det förarna har gemensamt är att det behövs 
stor  kompetens inom det område man är verksam i. 
Även hög kundservice och starkt fokus på säkerhet och 
lastsäkring är viktigt för oss som jobbar i branschen.

I den här broschyren berättar vi om några av de 
 vanligaste verksamhetsområdena som finns inom 
 transportyrket.

Lycka till och välkommen till en riktig framtidsbransch!
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PAKETBILSFÖRARE DISTRIBUTIONSFÖRARE
Paketbilsförare kör ut paket och varor 
från en central till enskilda mottagare, 
 butiker, kontor, småföretag, privat-

personer med mera.
Utifrån fraktsedlar och datalistor planerar 

 föraren sin arbetsdag i ett visst område. Bero-
ende på körorder hämtas också gods hos olika 
 användare.

Paketbilskörning innebär många stopp (80–150 
stopp/dag) med ständiga i- och urstigningar samt 
godshantering.

Paketbilsförare behöver kunna hantera en truck 
vid lastning och lossning av gods. Även farligt 
gods-, livsmedels- och medicintransporter kan 
förekomma.

Mycket tid ägnas åt kundkontakter och man 
bör trivas med att dagligen möta nya människor. 
 Föraren är ett ansikte utåt för  avsändaren av 
 godset och för åkeriet, och  servicevana är en  
klar fördel.

Att köra lättare transporter är ofta ett första steg 
till att köra tyngre fordon.

Distributionsföraren kör ut varor från  
en central till enskilda mottagare,  butiker, 
kontor, småföretag med mera.  Utifrån 

fraktsedlarna planerar föraren sin arbetsdag i ett 
visst område. Beroende på körorder hämtas också 
gods hos olika avsändare.

Distributionskörning innebär många stopp per 
dag med i- och urstigningar samt godshantering.

Många åkerier kräver att distributionsförare ska 
kunna köra lastbil med släp.

Man behöver kunna hantera en truck vid lastning 

och lossning av gods. Ofta är det livsmedel  
som ska transporteras i bilar med kyl- eller frys-
utrymmen. Även transport av farligt gods kan ingå.

Mycket tid ägnas åt kundkontakter och man 
bör trivas med att dagligen ha med folk att göra. 
Föraren är ofta ett ansikte utåt för avsändaren 
av godset och för åkeriet. Servicevana är en klar 
fördel.

Distributionsförarens grundkompetens
· Säkerhet, yttre miljö och arbetsmiljö
· Arbetsplanering och kvalitetsarbete
· Godshantering
· Körkortsbehörighet C och YKB
· Yrkesinriktade kunskaper i svenska, matematik och data

Distributionsförare ska dessutom bl.a. kunna ...
...  i förekommande fall utföra kyl-, frys- och värmetransporter på rätt 

sätt.
...  hantera farligt gods och tillämpa de regler som gäller för transport 

av farligt gods på landsväg.
...  stapla, lasta och lossa med hjälp av truck med hänsyn till kvalitet, 

miljö och säkerhet.

•  Körkort med 
B-behörighet

•  Utbildningsbevis 
•  Truck

•  ADR-intyg för 
styckegods

•  Körkort med  
C/CE-behörighet

•  Utbildningsbevis 
•  Truck

•  ADR-intyg för 
styckegods

•  Yrkeskompetens-
bevis (YKB)

•  Digitalt färd-
skrivarkort

•  Bakgavellyft
 •  dokumenterade 

kunskaper
•  arbetsgivarens 

tillstånd

Paketbilsförarens grundkompetens
· Säkerhet, yttre miljö och arbetsmiljö
· Arbetsplanering och kvalitetsarbete
· Godshantering
· Körkortsbehörighet B
· Yrkesinriktade kunskaper i svenska, matematik och data

Paketbilsförare ska dessutom bl.a. kunna ...
...  i förekommande fall utföra livsmedels- och medicintransporter på 

rätt sätt.
...  hantera farligt gods och tillämpa de regler som gäller för transport 

av farligt gods på landsväg.
...  stapla, lasta och lossa med hjälp av truck med hänsyn till kvalitet, 

miljö och säkerhet.

Förarens arbetsmiljö
Föraren rör sig över ett begränsat 
område och har oftast regelbundna 
arbetstider på dagen. Vid livs-
medelstransporter gäller speciella 
hygienkrav och inom styckegods 
kan det förekomma transporter  
av farligt gods. I tät trafik och  
köer krävs det att föraren kan 
 hantera stress. God kondition  
och  uthållighet är bra att ha.

Förarens arbetsmiljö
Föraren rör sig över ett begränsat 
område och har oftast regel-
bundna arbetstider på dagen. 
Vid livsmedels transporter gäller 
 speciella hygienkrav. Inom stycke-
gods kan det förekomma transporter 
av farligt gods.

I tät trafik och köer måste föraren 
kunna hantera stress. God kondition 
och uthållighet är bra att ha.
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UTLANDSFÖRAREFJÄRRBILSFÖRARE
Fjärrbilsföraren transporterar större 
godsenheter, över ett ton, över längre 
sträckor, ofta över 20 mil. 

Fjärrbilsföraren kan också vara en fjärrbilslots 
som på dagtid kör, lossar och lastar fjärrbilen 
på destinationsorten. Godset i fjärrbilen  lämnas 
och hämtas vanligtvis vid godsterminaler eller 
 l agercentraler. Det förekommer att styckegods 
lastas på ett lösflak som parkeras med  stödben 
 utanför en godscentral och hämtas av en 
 lösflaksbil när det är färdiglastat.

En fjärrbilsförare har i många fall börjat som 

distributionsförare. Arbetet handlar mer om 
 bilkörning. Dels fraktas godset i en fjärrbil över 
längre sträckor, dels är  godset ofta varierat; allt 
från pallar till en harv eller en tung rulle med stål, 
och jobbet ställer stora krav på  lastsäkring.

En fjärrbilsförare behöver ha kunskaper i att 
 hantera farligt gods och måste kunna köra med 
släp. Att kunna hantera en truck är ett måste.

Utlandsförare tillhör en liten kategori 
lastbilsförare. Vanligast är att man kör 
en dragbil med trailer på  uppdrag av en 

 speditionsfirma. Ofta kör man en  återkommande 
rutt med ett flertal ställen att lossa och lasta 
 styckegods på.

Utlandsföraren är under längre sammanhängande 
perioder på resa. Man kan exempelvis arbeta sju 
dagar och vara hemma sju dagar.

Kraven har ökat på att gods ska levereras ”just in 
time”. Att hitta en adress i en främmande stad där 
gods ska lossas eller lastas ställer särskilda krav. 

En utlandsförare bör vara effektiv, stresstålig 
och fantasirik. Man måste också kunna lokalisera 
fel som uppstår på bilen så att man kan ge rätt 
 upplysning till servicepersonal.

Lastinnehållet är högst varierat. En förare måste 
veta tillräckligt för att kunna hantera det säkert. 
Kunskaper i farligt gods och maskinell gods-
hantering är ett måste liksom behörighet att köra 
med släp.

Förutom engelska är det en fördel att även kunna 
förstå tyska.

Fjärrbilsförarens grundkompetens
· Säkerhet, yttre miljö och arbetsmiljö
· Arbetsplanering och kvalitetsarbete
· Godshantering
· Körkortsbehörighet CE och YKB
· Yrkesinriktade kunskaper i svenska, matematik och data

Fjärrbilsförare ska dessutom bl.a. kunna ...
...  i förekommande fall utföra kyl-, frys- och värme- transporter  

på rätt sätt.
...  hantera farligt gods och tillämpa de regler som gäller för  

transport av farligt gods på landsväg.
....  stapla, lasta och lossa med hjälp av truck med hänsyn  

till kvalitet, miljö och säkerhet.

Förarens arbetsmiljö
Man arbetar oftast vid lastkajer där 
det finns tillgång till hjälpmedel.
Körning längre sträckor lämpar sig 
för den som trivs med att vara för 
sig själv en stund. Tungt gods kan 
medföra en tyngre godshantering. 
Det är viktigt att använda lyfthjälp-
medel och att inte hoppa ner från 
flaket. Bakgavellyften är ett bra 
hjälpmedel. God kondition och 
 uthållighet är bra att ha.

•  Körkort med 
CE-behörighet

•  Utbildningsbevis 
•  Truck

•  ADR-intyg för  
styckegods

•  Yrkeskompetens-
bevis (YKB)

•  Digitalt färd-
skrivarkort

Förarens arbetsmiljö
Även om en utlandsförare  ständigt 
har kontakt med kontoret så är 
 arbetet fritt. Samtidigt kan arbets-
tiderna vara oregelbundna vilket 
gör att det kan vara svårt att 
 planera sin lediga tid. Tiden som 
man under en utlandsresa får köra 
per dygn är reglerad i lag. Det händer 
att arbetsdagarna med lastning och 
lossning inräknat kan bli långa.

Utlandsförarens grundkompetens
· Säkerhet, yttre miljö och arbetsmiljö
· Arbetsplanering och kvalitetsarbete
· Godshantering
· Körkortsbehörighet CE och YKB
· Yrkesinriktade kunskaper i svenska, matematik och data

Utlandsförare ska dessutom bl.a. kunna ...
...  hantera farligt gods och tillämpa de regler som gäller för  

transport av farligt gods på landsväg.
...  tillämpa reglerna för utlandstrafik med tunga fordons-

kombinationer.
...  utöva transporter på ett kvalitets-, miljö- och säkerhetsinriktat sätt.

•  Körkort med  
CE-behörighet

•  Utbildningsbevis 
•  Truck

•  ADR-intyg för 
styckegods

•  Yrkeskompetens-
bevis (YKB)

•  Digitalt färd-
skrivarkort

•  Bakgavellyft
 •  dokumenterade 

kunskaper
•  arbetsgivarens 

tillstånd



8 9

  

  

 

  

  

BOHAGS- OCH  
FLYTTBILSFÖRARE

BYGG- OCH  
ANLÄGGNINGSFÖRARE

Bygg- och anläggningsförarens grundkompetens
· Säkerhet, yttre miljö och arbetsmiljö
· Arbetsplanering och kvalitetsarbete
· Godshantering
· Körkortsbehörighet C och YKB
· Yrkesinriktade kunskaper i svenska, matematik och data

Bygg- och anläggningsförare ska dessutom bl.a. kunna ...
...  utföra vikt-, volym- och massaberäkningar.
...  känna till olika material som används vid anläggningsarbeten.
...  tippa massor både med fordonet stillastående och i rörelse.
...  lasta fordonet med hjälp av hjullastare.

Bland bohags- och flyttbilsförare finns 
det en stor bredd. Föraren kan ibland vara 
som arbetsledare för ett arbetslag. Man 

behöver helst kunna köra lastbil med släp och man 
behöver vara bra på att stuva.

Kravet på att trivas med många olika människor 
är stort då man vid bohagstransporter  bokstavligen 
rör sig i människors hemmiljöer. En som flyttar 
bohag kan exempelvis köra möblemanget från två 
eller tre familjer från en stad till en annan.

Datorflyttning har blivit en specialiserad 
 inriktning där det ingår att även installera datorer 
och kopiatorer.

Erfarna bohags- och flyttbilsförare kan köra 
internationella flyttningar. Det innebär att vistas 
under långa tider på resa utomlands. Utlandsflyttar 
ställer stora krav på självständighet, planerings- 
och organisationsförmåga, språkkunskaper och på 
att kunna möta nya människor och situationer.

En bygg- och anläggningsförare arbetar 
ofta i samband med byggen av olika 
slag. Antingen fraktas byggmaterial bort 

för återvinning eller återanvändning på annan 
plats, eller så kan fyllnadsmaterial fraktas dit.

En bygg- och anläggningsförare jobbar 
 vanligtvis som en i arbetslaget och samarbetar 
ofta nära en grävmaskinist.

När man kör på kortare uppdrag kan de 
direkta kundkontakterna bli fler. Då kan det 

gälla att transportera material till exempelvis 
 villaträdgårdar eller andra uppdrag.

En bygg- och anläggningsförare bör känna 
till olika kvaliteter på fyllnadsmaterial och om 
 arbetsgången när man till exempel bygger  
en väg.

Förarens arbetsmiljö
I arbetet som bohags- och flytt-
förare kan det förekomma tunga lyft 
i trånga utrymmen. Det krävs därför 
att man har en god förtrogenhet 
med olika lyfthjälpmedel. Bakgavel-
lyften är ett bra hjälpmedel. Det är 
en fördel om man har god kondition 
och stark uthållighet.

Bohags- och flyttbilsförarens grundkompetens
· Säkerhet, yttre miljö och arbetsmiljö
· Arbetsplanering och kvalitetsarbete
· Godshantering
· Körkortsbehörighet C och YKB
· Yrkesinriktade kunskaper i svenska, matematik och data

Bohags- och flyttbilsförare ska dessutom bl.a. kunna ...
...  stapla, lasta och lossa med hjälp av truck

Förarens arbetsmiljö
En bygg- och anläggningsförare 
upplever ofta frihet och självstän-
dighet i arbetet. Man måste vara 
medveten om att man i många 
fall arbetar inom en arbetsplats 
där byggnadsarbete pågår och de 
säkerhets åtgärder som är förenade 
med det. Man måste bära hjälm på 
arbetsplatser som kräver det.

•  Körkort med  
C/CE-behörighet

•   Yrkesbevis
• Hjullastare

•  Yrkeskompetens-
bevis (YKB)

•  Digitalt färd-
skrivarkort

•  Körkort med  
C/CE-behörighet

•  Utbildningsbevis 
•  Truck

•  Yrkeskompetens-
bevis (YKB)

•  Digitalt färd-
skrivarkort

•  Bakgavellyft
 •  dokumenterade 

kunskaper
•  arbetsgivarens 

tillstånd
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KRANBILSFÖRARE SPECIALTRANSPORT-
FÖRARE

Kranbils- och betongspumpförarens grundkompetens
· Säkerhet, yttre miljö och arbetsmiljö
· Arbetsplanering och kvalitetsarbete
· Godshantering
· Körkortsbehörighet C och YKB
· Yrkesinriktade kunskaper i svenska, matematik och data

Kranbils- och betongspumpförare ska dessutom bl.a. 
kunna ...
...  känna till olika lyftredskap och beräkna lyftförmåga utifrån  

lyftdiagram samt manövrera kranen efter teckengivning och  
radiodirigering.

Betongpumpförare ska dessutom bl.a. kunna ...
...  köra, placera och hantera gjututrustning.

Specialtransportförarens grundkompetens
· Säkerhet, yttre miljö och arbetsmiljö
· Arbetsplanering och kvalitetsarbete
· Godshantering
· Körkortsbehörighet CE och YKB
· Yrkesinriktade kunskaper i svenska, matematik och data

Specialtransportförare ska dessutom bl.a. kunna ...
...  använda pallgaffel på en hjullastare.
...  hantera farligt gods och tillämpa reglerna för transport av farligt 

gods på landsväg.
...  köra truck
...  utöva transporter på ett kvalitets-, miljö- och säkerhetsinriktat sätt.

Kranbilar kan vara två- till fyraxlade 
 fordon. Kranen kan exempelvis vara utrus-
tad med krok, pallgaffel, skopa, gripklo 

eller personkorg. Jobbet är mycket varierande och 
krävande. Det kan handla om att transportera allt 
från processorer för miljontals kronor, tankar eller 
tuber med gas, leveranser från en brädgård eller 
privatkunder som behöver flytta ett piano eller en 
båt. Transporterna bedömas ofta från fall till fall.

Att kunna köra släp är en fördel liksom 
 kunskaper i maskinell godshantering – även om 
lastningen ofta sker med bilens kran.

Man måste tänka på både godsets och omgiv-
ningens säkerhet. Vid lyft av exempelvis takstolar 
på ett bygge vilar andras säkerhet på kranbils-
förarens omdöme. Man måste ha ett utvecklat 
djupseende för att kunna bedöma avstånd. Man 
behöver även kunna beräkna vad och hur långt 
man kan lyfta och vilka hjälpmedel man behöver 
använda för att säkra lasten.

Betongpumpförare kör lastbil med en  monterad 
betongpump med kranarm. Föraren hanterar 
 betongpumpen vid gjutningar och spelar en 
 mycket viktig roll för gjutresultatets kvalitet.

Att köra en specialtransport kan 
 innebära att köra maskintrailer eller 
mycket  speciella transporter. Det kan 

gälla  brodelar, en silo i bitar eller en nedmonterad 
fabrik. Många uppdrag är helt unika!

Specialtransportförare kan man bli med  rejäl 
 erfarenhet i ryggen. Det är en fördel att ha 
 erfarenhet av många olika slags transporter och att 
vara tekniskt lagt. Inte sällan innebär arbetet att man 
får vara något av en uppfinnare som kan anpassa sig 

till olika situationer. T.ex. lastsäkringen ställer krav 
på både gedigen kunskap och idérikedom.

För att kunna köra specialtransporter måste man 
behärska vanliga maskiner och arbetsfordon som 
man vid transporter själv får köra upp på trailern. 
Det är en fördel om man har yrkesbevis på olika 
typer av arbetsmaskiner.

Som specialtransportförare arbetar man ofta 
parallellt med andra typer av uppdrag, som 
 exempelvis kranbilstransporter.

Förarens arbetsmiljö
Kranbil
Arbetet sker oftast utomhus. Att 
lyfta tunga föremål med kran  ställer 
höga krav på ett skyddsmedvetan-
de och förmåga till risk bedömning 
för att undvika att skada både 
människor och gods.
Betongpump
Föraren av betongpump tillbringar 
merparten av sin tid på byggarbets-
platser. Därför gäller krav på samma 
typ av personlig skyddsutrustning 
som för byggnadsarbetare.

Förarens arbetsmiljö
En förare av specialtransporter 
kan arbeta i alla möjliga typer av 
miljöer: allt från bergrum till havet.
Det rymmer stora möjligheter till 
ett mångsidigt arbete men ställer 
också krav på ett högt säkerhets-
medvetande och användning av 
verktyg.

•  Körkort med C/CE-behörighet
•  Yrkesbevis

•  Fordonsmonterad kran/ 
betongpump

•  Yrkeskompetensbevis (YKB)
•  Digitalt färdskrivarkort

•  Körkort med 
CE-behörighet

•  Yrkesbevis
•  Fordons-

monterad kran
•  Yrkesbevis

• Hjullastare
•  Utbildningsbevis

• Truck
•  ADR-intyg för 

styckegods/
tanktransport

•  Yrkeskompetens-
bevis (YKB)

•  Digitalt färd-
skrivarkort
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LIFTDUMPER- OCH 
LASTVÄXLARFÖRARE

RENHÅLLNINGSFÖRARE

Liftdumper- och lastväxlarförarens grundkompetens
· Säkerhet, yttre miljö och arbetsmiljö
· Arbetsplanering och kvalitetsarbete
· Godshantering
· Körkortsbehörighet C och YKB
· Yrkesinriktade kunskaper i svenska, matematik och data

Liftdumper- och lastväxlarförare ska dessutom  
bl.a. kunna ...
...  känna till egenskaperna hos de vanligaste avfalls- och 

 returprodukterna.
...  containerhantering.
...  tillämpa gällande regler och anvisningar vid transport  

av farligt gods.

Renhållningsförarens grundkompetens
· Säkerhet, yttre miljö och arbetsmiljö
· Arbetsplanering och kvalitetsarbete
· Godshantering
· Körkortsbehörighet C och YKB
· Yrkesinriktade kunskaper i svenska, matematik och data

Renhållningsförare ska dessutom bl.a. kunna ...
...  känna till egenskaperna hos de vanligaste avfalls och 

 retur produkterna.
...  vidta åtgärder vid såväl mindre spill som vid haveri.
...  tillämpa gällande regler och anvisningar vid transport av  

farligt gods.

Lastväxlare kan användas för många 
slags transporter. Man kan ha flak för både 
maskiner och grus eller köra en vattentank. 

Det är bara fantasin som sätter gränser! Kunder kan 
vara företag som hyr ut maskiner och arbetsredskap 
eller exempelvis företag i miljöbranschen.

En lastväxlare kan vara en bil med en krok som 
man drar upp en container med. En liftdumper 

 lyfter upp containern på bilen. Liftdumpern kan 
inte bära lika tunga containers som en krokbil. Den 
lämpar sig för att transportera behållare till och från 
trånga utrymmen och känsligare  underlag.

Lastväxlare och liftdumpers används ofta till 
 miljötransporter. Kunskaper i att hantera farligt 
gods behövs samt helst behörighet för att köra 
fordon med släp.

Att köra renhållningsbil kan vara ett 
inslag i den kommunala renhållningen. 
Då är en kommun uppdragsgivare och 

föraren är den som hämtar hushållssopor inom 
geografiska områden med viss intervall. 

Man kan även köra en renhållningsbil som är 
specialbyggd för att ta hand om returmaterial. 
Då är kunderna såväl kommunala arbetsplatser 

som enskilda företag och privatpersoner. Det som 
hämtas och transporteras kan vara exempelvis 
returpapper eller plåtförpackningar.

En renhållningsförare bör ha god fysik och god 
organisationsförmåga. Det gäller att ha  kunskap 
om material som ofta ska transporteras till 
 återvinning.

Förarens arbetsmiljö
Som förare måste man vara väl 
medveten om lastsäkringens bety-
delse för trafiksäkerheten och de 
eventuella risker som kan uppstå 
med ojämnt lastat gods. Det gäller 
att använda de verktyg som finns 
till hands! Att lasta på och lossa en 
container kräver dessutom att man 
är uppmärksam på omgivningen 
för att undvika olyckor med t.ex. 
lekande barn. Containern lastas 
maskinellt på bilen.

Förarens arbetsmiljö
Mekaniska hjälpmedel och kärl 
som rullar på hjul minskar antalet 
tunga lyft, även om de fortfarande 
förekommer. Man försöker allt mer 
att bygga bort trånga passager vid 
hämtning av sopor, men det hän-
der att sådana miljöer finns kvar, 
framför allt i stadskärnor. Det före-
kommer att allt från vassa föremål 
till kemikalier slängs med hushålls-
soporna. Man behöver därför vara 
försiktig för att undvika olyckor.

•  Körkort med  
C/CE-behörighet

•  ADR-intyg  för 
styckegods

•  Yrkeskompetens-
bevis (YKB)

•  Digitalt färd-
skrivarkort

•  Körkort med  
C/CE-behörighet

•  ADR-intyg  för 
styckegods

•  Yrkeskompetens-
bevis (YKB)

•  Digitalt färd-
skrivarkort
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SUG- OCH  
SPOLBILSFÖRARE

TANK- OCH  
BULKBILSFÖRARE

Tank- och bulkbilsförarens grundkompetens
· Säkerhet, yttre miljö och arbetsmiljö
· Arbetsplanering och kvalitetsarbete
· Godshantering
· Körkortsbehörighet C och YKB
· Yrkesinriktade kunskaper i svenska, matematik och data

Tank- och bulkbilsförare ska dessutom bl.a. kunna ...
...  tillämpa regler vid transport av farligt gods med tankfordon.
...  den klassificering och dokumentation av produkter som används 

vid transport av farligt gods.
...  hantera och tolka mätutrustning och kunna vidta åtgärder vid såväl 

spill som vid haveri.

Förarens arbetsmiljö
Arbetet utförs oftast utomhus, inte 
sällan mitt i städernas trafikmiljö. 
En sug- och spolbil kan arbeta med 
högt tryck vilket kräver särskild 
uppmärksamhet. I arbetet kan det 
ingå att hantera tunga slangar. 

Sugs- och sopbilsförarens grundkompetens
· Säkerhet, yttre miljö och arbetsmiljö
· Arbetsplanering och kvalitetsarbete
· Godshantering
· Körkortsbehörighet C och YKB
· Yrkesinriktade kunskaper i svenska, matematik och data

Sugs- och sopbilsförare ska dessutom bl.a. kunna ...
...  känna till egenskaperna hos de vanligaste avfalls- och 

 returprodukterna.
...  hantera och tolka mätutrustning samt kunna vidta åtgärder  

vid såväl spill som vid haveri.
...  tillämpa gällande regler och anvisningar vid transport av  

farligt gods.

En sug- och spolbil är ett rullande 
arbetsredskap och man kör till exempel 
på  uppdrag av byggnadsföretag eller 

kommuner. I båda fallen är ett vanligt uppdrag att 
spola rent avloppsledningar. En annan uppgift är 
att tömma och rengöra tankar liksom att tömma 
filter som ska hindra exempelvis fett att spridas i 
avloppsnätet.

Som sug- och spolbilsförare behöver man besitta 
en god portion sunt förnuft. Det händer att föraren 
ställs inför mycket skiftande utmaningar, så det är 
en fördel att vara tekniskt kunnig.

En sug- och spolbilsförare behöver dessutom 
vara serviceinriktad och ha god  lokalkännedom. 
Kunskaper om farligt gods är nödvändiga. 
 Behörighet för att köra med släp är en fördel.

I tank- och bulkbilar körs många olika 
varor. Vanligast är bensin och oljor, men 
det förekommer även cement, krita, kalk, 

foder m.m.
Många gånger är det farligt gods som ska lastas, 

transporteras och lossas. Exempel är bensin, 
olika kemikalier eller bitumen. Det vilar ett stort 
ansvar, även juridiskt, på föraren att bedöma 

miljörisken vid minsta spill under lastning och 
lossning.  Föraren måste kunna säga ifrån när 
 säkerhetsgränsen är på väg att passeras, t.ex.  
om ett  överfyllnadsskydd saknas.

Ett misstag kan leda till stora skador på miljö och 
hälsa. Kunskaperna måste därför vara mycket goda 
när det gäller regler kring transport av farligt gods. 
Behörighet för att köra med släp är en fördel.

Förarens arbetsmiljö
Arbetet som tank- och bulkbils-
förare innebär ofta att transportera 
lättantändliga och explosiva varor.
Det är självfallet av högsta vikt att 
man har klart för sig vad som kan 
hända med olika produkter och 
hur de ska hanteras. Tank- och 
bulkbilar utnyttjas i regel intensivt. 
Det är därför viktigt att föraren inte 
dras med i stressen och riskerar att 
bortse från säkerhetsfrågor.

•  Körkort med  
C/CE-behörighet

•  ADR-intyg för 
styckegods- och 
tanktransport

•  Yrkeskompetens-
bevis (YKB)

•  Digitalt färd-
skrivarkort

•  Körkort med  
C/CE-behörighet

•  ADR-intyg för 
styckegods- och 
tanktransport

•  Yrkeskompetens-
bevis (YKB)

•  Digitalt färd-
skrivarkort
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SKOGSTRANSPORT- 
FÖRARE

DJURTRANSPORT- 
FÖRARE

Skogstransportförarens grundkompetens
· Säkerhet, yttre miljö och arbetsmiljö
· Arbetsplanering och kvalitetsarbete
· Godshantering
· Körkortsbehörighet CE och YKB
· Yrkesinriktade kunskaper i svenska, matematik och data

Skogstransportförare ska dessutom bl.a. kunna ...
...  känna till olika råvaror, produkter och sortiment i skogen.
...  känna till olika lyftredskap och beräkna lyftförmåga utifrån 

 lyftdiagram.
...  hantera skopa på en hjullastare, tippa material i ficka vid 

 lossningsplatsen.

Djurtransportförarens grundkompetens
· Säkerhet, yttre miljö och arbetsmiljö
· Arbetsplanering och kvalitetsarbete
· Körkortsbehörighet C och YKB
· Yrkesinriktade kunskaper i svenska, matematik och data

Djurtransportförare ska dessutom bl.a. kunna ...
...  lasta, lossa och skydda djur samt säkra lasten.
...  ha god kännedom om den lagstiftning som reglerar handhavande 

av djur
...  utöva transporter på ett kvalitets-, miljö- och säkerhetsinriktat sätt.

Förarens arbetsmiljö
Skogstransportförare är ett va-
rierat yrke och det gäller att man 
som person är uppmärksam på sin 
omgivning och använder sig av 
de verktyg som finns tillgängliga. 
Kranarbete nära elledningar kan 
innebära ett riskmoment och dåligt 
utförda eller underhållna skogs-
vägar kan orsaka risk för vältning 
med lasset. Det är därför viktigt att 
säkerhetsföreskrifter följs avseende 
såväl personlig skyddsutrustning 
som andra krav.

•  Körkort med 
CE-behörighet

•  Yrkesbevis
•  Fordons-

monterad kran
•  Yrkesbevis

•  Hjullastare
•  Yrkeskompetens-

bevis (YKB)
•  Digitalt färd-

skrivarkort

En virkesbilsförare planerar utifrån 
sina körorder hur virke ska transporteras 
från skogen till virkesmottagningen vid 

ett bruk, en såg eller en virkesterminal för vidare 
transport med tåg. Även om de olika sortimenten 
märks ut, och det inte är föraren som avgör vart 
transporten ska gå, är det självklart en fördel att 
vara orienterad om olika sortiment.

Arbetet kräver planeringsförmåga så att körningen 

blir så effektiv som möjligt. I regel sker arbetet i 
tvåskift, utan övernattningar. Treskift börjar dock 
bli allt vanligare.

Utöver att köra timmerbil med släp och att 
 hantera kran vid lastning, är det viktigt att vara 
 något av en problemlösare. Det är också bra om 
man är ”skogsmänniska”. Man behöver kunna 
 lokalisera tekniska problem och reparera enklare 
fel som uppstår på bil eller kran.

En djurtransportförare kör till största 
delen djur och boskap från lantbruk till 
slakterier.

I och med att slakteribranschen skurit ner och 
koncentrerat slakterier kan det bli långt att köra 
under en dag.

Arbetstiderna är regelbundna. Arbetsdagen 
börjar tidigt, ofta vid 05.30, för att slakterierna inte 
ska behöva hålla så många djur i lager över natten.

Det finns mycket teknisk utrustning i djur-
transportbilarna och en förare bör kunna utföra 
enklare reparationer som till exempel att byta 
hydraulslangar. 

Då djurtransportföraren själv sköter lastningen 
ställs stora krav på djurkännedom. Man behöver ha 
god kännedom om den lagstiftning som  reglerar 
handhavande av djur.

Förarens arbetsmiljö
I arbetet förekommer en del tunga 
lyft och drag då boskap inte alltid 
självmant kliver in i transportbilen.
Som förare gäller det att man har 
en god djurvana då vissa djur aldrig 
har haft  grimma före transporten. 
Vid transporter av djur kan det 
finnas risker så som att man kan bli 
 stångad, klämd eller biten av djuren.

•  Körkort med  
C/CE-behörighet

•  Kompetensbevis 
•  Djurtransporter

•  Yrkeskompetens-
bevis (YKB)

•  Digitalt färd-
skrivarkort
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KOMPETENSKRAV  
– EN ÖVERSIKT

Körkortsbehörigheter
•  C1 (minst 18 år), innebär att man bara får köra lastbil 

med en totalvikt upp till 7,5 ton.
•  C1E (minst 18 år), upp till 7,5 ton på lastbilen och max 

12 ton på släpet.
•  C (minst 21 år*), innebär att man får köra lastbil med 

en totalvikt över 3,5 ton utan övre viktgräns.
•  CE (minst 21 år*), samma som C, men man får koppla 

till en eller flera släpvagnar utan övre viktgräns.
*  Lägre ålderskrav kan gälla för personer som 

gått t.ex. gymnasieskolans fordonsprogram eller 
 yrkes utbildning på trafikskola.

 
Yrkeskompetensbevis (YKB)
Lagen om yrkeskompetensbevis omfattar förare 
som utför gods- eller persontransporter med C eller 
D  behörighet. Lagen innebär bland annat krav på 
godkänd grundutbildning. Därefter krävs att föraren 
går en återkommande fortbildning vart 5:e år för att 
förnya beviset. 

Digitalt färdskrivarkort
Tunga lastbilar och bussar är utrustade med digital 
färdskrivare. Föraren måste ha ett personligt digitalt 
förarkort som förs in i färdskrivaren och registrerar 
kör- och vilotider. Polisen kan i efterhand  kontrollera 
att föraren följt gällande arbetstidsregler. Äldre 
 lastbilar och bussar kan vara utrustade med annan  
typ av färdskrivare.

ADR-intyg
Den som transporterar farligt gods måste ha genom-
gått en ADR-utbildning. Efter godkänd utbildning 
erhåller föraren ett ADR-intyg. Intyget gäller i 5 år och 
föraren måste genomgå en repetitionsutbildning innan 
intyget upphör att gälla för att förlänga giltigheten. 
Det finns fyra behörighetsklasser för farligt 
 godstransporter:
• Styckegods
• Explosiva ämnen
• Radioaktiva ämnen
• Tanktransporter
För varje utbildning och behörighetsklass genomförs 
teoretiska prov hos myndigheten.

Alla förutom föraren som är delaktiga i en farligt 
gods transport, till exempel medåkande och lastande/

lossande personal, måste ha genomgått en utbildning 
kallad 1.3 utbildningen syftar till att få kännedom om 
risker när det gäller transport av farligt gods.

Kompetensbevis: Djurtransporter
För att transportera djur krävs kompetensbevis 
för djurtransporter. Det finns olika typer av djur-
transporter som t.ex. fjäderfä-, hästtransporter och 
transporter för lantbrukets djur. Efter utbildning 
erhålls ett kompetensbevis. 

Utbildningsbevis: Truck
Truckar är indelade i 4 olika grupper A-, B-, C- och 
D-truckar.
A-truck: låglyftande truckar.
B-truck: höglyftande plocktruckar och motviktstruckar
C-truck: stora truckar som hjullastare med gafflar, 
containertruckar och timmertruckar.
D-truck: olika dragtruckar.
Generellt gäller att en truckförare
• ska ha fyllt 18 år.
•  ska ha genomgått en grundläggande utbildning 

med teoretiskt och praktiskt prov för aktuell truck. 
 Utbildningen ska dokumenteras på ett utbildnings-
intyg (ofta ett truckkort).

Bakgavellyft
För att få använda bakgavellyft måste föraren  
ha genomgått utbildning. Kunskaperna om säker 
 användning av bakgavellyft ska vara dokumenterade.

Arbetsgivarens skriftliga tillstånd
För att som anställd hantera truck, hjullastare, kran, 
bakgavellyft mm måste man förutom utbildning ha 
arbetsgivarens skriftliga tillstånd. 

Branschkrav
Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Svenska 
 Transportarbetareförbundet har i Transportavtalet 
överenskommit om att man ska ha genomgått grund-
utbildning (gymnasieskolans eller fastställd av TYA) 
för att arbeta med bl.a. följande maskiner:
• Hjullastare
• Fordonsmonterad kran
• Betongpump

En mycket viktig del i vardagen 
för många lastbilsförare är det 
förebyggande arbetet med att 
lastsäkra sin transport. Gods 
som inte är ordentligt säkrat kan 
orsaka skador på såväl föraren 
som dennes omgivning, samt att 
skadat gods kan innebära stora 
kostnader för leverantören.

I en modern transportkedja 
finns det fasta regler och 

föreskrifter för hur man 
på bästa sätt jobbar 
med lastsäkring för att 
minimera skaderisken 
och samtidigt hitta 

en rimlig nivå på sin 
arbets insats.

Lastsäkringens 
 betydelse

BLI YRKESFÖRARE
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Transportfackens Yrkes- 
och Arbetsmiljönämnd

Vi på TYA utvecklar anslutna företag och medarbetare 
i morgon dagens transportbransch. 
 
Vi driver på utvecklingen för säkrare och mer hållbara 
arbetsmiljöer.

Tillsammans med våra parter och företag, dess  med-
arbetare samt skolor och myndigheter arbetar vi för 
att skapa Sveriges bästa jobb.

Transport – en framtidsbransch
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